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আবু্দর রহীম ও আবু্দল করীমবক রহীম ও করীম 

েবল ডাকার লেধান 
প্রশ্নঃ  

আমাবদর অবনবকরই নাম, আব্দুর রহীম, আব্দুল করীম, আব্দুল 

খাললক, আব্দুর রাযযাক ইতযালদ। আল্লাহ তাআলার গুণোচক নাম 

রহীম, রহমান, করীম, খাললক, রাযযাক ইতযালদর শুরুবত আেদ শব্দ 

যযাগ কবর নামগুবলা রাখা হবয়্বে। এভাবে নাম রাখবত সমসযা যনই, তা 

সোরই জানা। তবে আমার জানার লেষয়্ হবলা, ধরুন কারও নাম আব্দুর 

রহীম ো আব্দুল করীম। লকন্তু অনযরা তাবক শুধু রহীম ো করীম েবল 

ডাবক। অথচ আমরা জালন, এই নামগুবলা আল্লাহ তাআলার সবে খাস। 

তাহবল এভাবে ডাকা লক লিক হবে?  

প্রশ্নকারী- মাহমুদ 

উত্তরঃ   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
আল্লাহ তাআলার লকে ুনাম আবে, যযগুবলা একমাত্র আল্লাহ তাআলার 

সবে খাস। অনয কারও জনয যসগুবলা েযেহার করা জাবয়্য নয়্। যযমন 

আল্লাহ, খাললক, রাযযাক ইতযালদ। এগুবলার শুরুবত ‘আেদ’ যুক্ত 

কবর আব্দুল্লাহ, আব্দুল খাললক ও আব্দুর রাযযাক নাম রাখবল; অথথ 

দাাঁড়ায়্ যথাক্রবম আল্লাহর োন্দা, খাললবকর োন্দা ও রাযযাবকর োন্দা। 

‘আব্দুল্লাহ’ যথবক ‘আেদ’ োদ লদবয়্ শুধু আল্লাহ েবল যযমন 

কাউবক ডাকা জাবয়্য নয়্, যতমলন ‘আব্দুল খাললক’ ও ‘আব্দুর 

ফাতওয়্া নাম্বার:3৪4                         প্রকাশকালঃ06-03-২০২3 ইং 
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রাযযাক’ যথবক ‘আেদ’ োদ লদবয়্ শুধ ু ‘খাললক’ ও ‘রাযযাক

’ েবল কাউবক ডাকাও জাবয়্য নয়্। কারণ ‘খাললক’ তথা সৃলিকতথা 

ও ‘রাযযাক’ তথা লরলযকদাতা একমাত্র আল্লাহ, অনয যকউ নয়্। 

োন্দাবক ‘খাললক’ ও ‘রাযযাক’ েলার অথথ তাবক সৃলিকতথা ও 

লরলযকদাতা েলা। এটা সম্পূণথ ঈমান পলরপন্থী। যকউ যলদ যকানও োন্দা 

সম্পবকথ এমন লেশ্বাস রাবখ, তার ঈমান থাকবে না। 

এোড়া আল্লাহর এমন লকে ুনাম আবে, যযগুবলা তাাঁর সবে খাস নয়্; 

েরং তা আল্লাহর জনযও েযেহৃত হয়্, আোর োন্দার যেবত্রও েযেহৃত 

হয়্। যযমন রাহীম, আযীয, রাউফ ইতযালদ। এগুবলার যশবষ যকানও শব্দ 

যুক্ত কবর যখন কারও নাম রাখা হয়্, যযমন রাহীমুদ্দীন, রাউফুদ্দীন, 

আযীযুর রহমান, তখন এগুবলার অথথ দাাঁড়ায়্ যথাক্রবম দীবনর প্রলত 

দয়্াশীল, দীবনর প্রলত লেনম্র ও রহমাবনর লপ্রয়্ পাত্র ।এবেবত্র পবরর 

অংশ োদ লদবয়্ শুধ ু রাহীম, আযীয ও রাউফ েবল ডাকবত যকানও 

অসুলেধা যনই। কারণ এবত অথথগত সমসযা যযমন ততলর হয়্ না, যতমলন 

আল্লাহর খাস নামও অবনযর জনয েযেহৃত হয়্ না।  

পোন্তবর এই লিতীয়্ যেলণর নামগুবলার শুরুবত ‘আেদ’ শব্দ যকু্ত 

কবর যলদ কারও নাম রাখা হয়্, আব্দুর রহীম, আব্দুর রাউফ ো আব্দুল 

আযীয, তখন অথথ দাাঁড়ায়্ যথাক্রবম রাহীবমর োন্দা, রাউবফর োন্দা ও 

আযীবযর োন্দা। স্বভােতই যখন রাহীম, রাউফ ও আযীবযর োন্দা েলা 

হয়্, তখন রাহীম, আযীয ও রাউফ িারা আল্লাহ উবদ্দশয হয়্। সুতরাং 

এভাবে কারও নাম রাখা হবল, তাবকও ‘আেদ’ োদ লদবয়্ শুধ ু

রাহীম, আযীয ও রাউফ ডাকা যথবক লেরত থাকা কাময। -শরহুল 

লফকলহল আকোর, পৃ: ৫১৫ দারুল োশাবয়্র; রদু্দল মুহতার: ৬/৪১৭ 

দারুল লফকর, তেরুত; মাআলরফুল কুরআন, মুফতী শফী রহ. ৪/১৩২-
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১৩৩, মাকতাো মাআলরফুল করুআন; আপলক মাসাবয়্ল: ৭/৩১, 

মাকতাো লুলধয়্ানেী; ফাতাওয়্া মাহমুলদয়্া: ২৯/২৩১ যাকালরয়্া েুক 

লডবপা, ভারত; আল-ইসলাম: সুওয়্াল ও জাওয়্াে, ফাতাওয়্া ন: 

২২৩৮৫৫; ইসলাম ওবয়্ে, ফাতাওয়্া নং: ৭৭২২৪ 

এমলনভাবে কারও নাম এমনভাবে সংলেপ্ত কবর লকংো পলরেতথন কবর 

ডাকাও লিক নয়্, যা লেকৃলতর মবধয পবড় লকংো যার কারবণ সংলিি 

েযলক্ত কি যপবত পাবর।  

 وهللا تعاىل أعلم ابلصواب
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ.  

 


